
 

 

ĠTF ANABĠLĠM DALLARI ASĠSTAN UYUM EĞĠTĠMLERĠ 

 

Amaç: 

Tus sonrası fakültemizde göreve başlayan asistanların işe uyumlarını kolaylaştırmak 

 

Yapılması Gerekenler 

 

 Tanışma/tanıştırma (öğretim üyeleri, asistanlar,anabilim dalı çalışanları…) 

 Anabilim Dalının fiziki olarak tanıtılması ( birimler, servisler, polikilinikler, 

laboratuarlar..) 

 Telefon rehberinin verilmesi (asistanlar ve hemşirelerin cep telefonları, bina 

içindeki bölümlerin dahili numaraları..) 

 Anahtarlar ve asansör akbili verilmesi 

 Dolap verilmesi 

 Asistan karnesi verilmesi 

 Rotasyonlar ve sürelerinin bildirilmesi 

 Eğitim toplantıları hakkında bilgi 

 Anabilim Dalı birimlerinde ve nöbetlerde yapılması gereken işlerin yazılı 

olduğu kitapçıklar verilmesi 

 Düzenli yapılan seminer, eğitim ve toplantı programının verilmesi 

 Yasal sorumluluklarla ilgili bilgi ( onam formları zorunlu yatış 

prosedürü,özellikle acile başvuran hastalarla ilgili sorumluluklar..) 

 Acil polikilinikte hasta yaklaşımı ve görev tanımı ( ne zaman sevk edilmeli, ne 

zaman yatış yapılmalı, vb..) 

 Tıpta uzmanlık eğitimi yönetmeliği ve İTF tıpta uzmanlık eğitimi 

yönergesinin verilmesi. 

 Asistan aktif olarak çalışmaya başlamadan önce birkaç gün poliklinikte, 

serviste ve acilde hasta görüşmelerini, tedavileri izlemesine izin verilmesi 

 Deontoloji ( hasta ile ilişkilerde uygun olup olmadığı şüpheli olabilecek 

durumların tartışılması, nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi verilmesi..) 

 Otomasyon eğitimi 

 Epikriz hazırlama 

 Okuma listesinin verilmesi  

 Araştırmalara ve kongrelere katılma prosedürlerinin açıklanması 

 Özelliği olan muayene ve tedavilerin öğretilmesi 

 

Anabilim Dalı özelliğine göre gereken temel bilgi, beceri 

ve tutumların kazanılması için birkaç gün sürecek 

temel eğitim programı 



 

 
          ĠTF TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI ASĠSTAN UYUM EĞĠTĠMĠ PROGRAMI 

 

  Program 11 gün sürmektedir. 

 

  1GÜN: TANIġMA VE GENEL  TANITIM. 

 

a. Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi, Asistan ve diğer personel ile tanıştırma. 

b. Anabilim Dalı’nın fiziki tanıtımı ve gerekli anahtarların teslimi. 

c. Aşağıda içeriği belirtilen dosyanın teslimi. 

1.Asistan karnesi, 

2.Tıpta Uzmanlık Yönergesi, 

3.Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi programı tanıtımı, 

4.Amaç ve hedeflerin anlatımı, 

5.Dış Rotasyonlar ve süreleri, 

6.İTF Tıbbi Mikrobiyoloji oryantasyon el kitabı, 

7.Seminer programı, 

8.Anabilim Dalı Telefon Defteri, e posta. 

 

2-11.GÜNLER: MĠKROBĠYOLOJĠK ÇALIġMALARA UYUM EĞĠTĠMĠ. 

 

d. Asistan aktif olarak çalışmaya başlamadan önce 10 iş günü süre ile Genel 

Mikrobiyoloji Bilim Dalı’nda rutin laboratuvar çalışmalarına uyum eğitimi aşağıda 

belirtilen konu başlıkları kapsamında verilecektir. 

e.  

1.Gün: Klinik Mikrobiyoloji laboratuarında çalışma kuralları ve biyogüvenlik. 

2.Gün: Mikrobiyolojide sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi uygulamaları. 

3.Gün: Mikrobiyoloji laboratuvarında sık kullanılan cihazlar ve kullanım 

prensipleri (pH metre, hassas terazi, santrifüj, ..) 

 



 

 

4.Gün: Besiyeri ve çözelti hazırlama. 

5.Gün: Preperat hazırlama teknikleri. 

6.Gün: Boyama yöntemleri 

7.Gün: Işık mikroskobu kullanımı. 

8.Gün: Mikroorganizma kültür yöntemleri. 

9.Gün: Gram pozitif ve Gram negatif bakterilerin cins ve tür düzeyinde tanısı. 

10.Gün: Antibiyotiklere duyarlılık deneyleri. 

 

 


